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EL PERIÓDICO publica opinions, rèpliques i suggeriments
d’interès general, respectuosos amb les persones i institu-
cions. No es consideraran les cartes de més de 15 línies,
que podran ser extractades. Tot i així, resulta impossible pu-
blicar-les totes. Tampoc es mantindrà correspondència o
contacte telefònic sobre aquestes. Hi ha de constar: nom i
cognoms, DNI, domicili i telèfon.

QUEIXES: Els lectors poden expressar les seves queixes al
diari o bé al Consell de la Informació de Catalunya (CIC). Al
CIC només quan considerin que s’han vulnerat els principis
recollits al Codi Deontològic, pel tractament que donen els
mitjans informatius sobre els diferents temes. Es poden diri-
gir al Consell de la Informació de Catalunya trucant al 93
317 19 20.

Horacio Altuna

Lectors

Família tipus

M. A. Barcelona

S óc una malalta d’anorèxia de 16 anys i estic ingressada a la unitat
de Trastorns Alimentaris (TA) d’un hospital. Voldria fer arribar als
organismes competents les meves reflexions sobre el preocupant

increment d’aquesta epidèmia, que té un component genètic, però també hi
té molta importància la pressió social i cultural. En l’adolescència, som molt
vulnerables i ens influeixen molt els cànons de bellesa que ens imposen,
principalment al sexe femení. En l’últim any s’ha avançat molt poc en tema
de prevenció. Només a les desfilades s’exigeix a les models un mínim de
massa corporal. Els malalts de TA estem obsessionats amb la nostra imatge,
i, principalment a la primavera, les televisions i altres mitjans ens bombar-
degen amb publicitat que transmet cànons de bellesa poc saludables. A les
revistes de moda i bellesa es publiquen reportatges en què apareixen mo-
dels molt primes. El mateix passa en alguns programes de la tele. Fa uns
quants mesos, la ministra de Sanitat va aconsellar retirar la publicitat d’una
hamburguesa XXL perquè incomplia els acords de prevenció de l’obesitat.
També hi ha una llei que regula la publicitat del tabac i l’alcohol. ¿Per què
no fan el mateix amb la publicitat per prevenir l’anorèxia i bulímia i perquè
no afecti la ja difícil vida que tenim els malalts de TA? Ja està bé de tanta hi-
pocresia. No s’atreveixen a regular-la perquè hi ha molts interessos
econòmics, com són els ingressos publicitaris i els beneficis que obtenen les
empreses anunciants. Els organismes competents són els únics que poden
actuar per reduir l’increment d’aquesta greu malaltia. Per favor, ¡que actuïn
de seguida!

La publicitat que fa tant
mal a les anorèxiques

A l’avinguda de Sant Antoni Maria Claret, al lloc on abans hi havia una barra
per aparcar-hi bicis, just al costat d’un gimnàs, fa temps que només queden
uns forats a terra i el senyal que ho permet. No sé si és falta de coordinació
entre l’ajuntament i el centre esportiu, però no deixa de ser curiós que la
gent no ho tingui fàcil per anar en bici a practicar esport.

Problemes per anar a practicar esport en bici

José Antonio Pérez Barcelona

Ediciones Primera Plana SA, editora del diari EL PERIÓDICO
DE CATALUNYA, s'oposa expressament a la reproducció comer-
cial dels continguts d'aquest diari, en la modalitat de revistes o re-
copilacions de premsa (press-clipping), sense comptar amb l'au-
torització escrita de la seva editora, als efectes del que estableix
l'article 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual.
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ACCIDENTS LABORALS

Campanya xocant
Andrea Butturini
Barcelona

Sens dubte, l’estratègia de la Conse-
lleria de Treball de denunciar els ac-
cidents laborals davant dels ulls dels
visitants del Construmat és, visual-
ment, molt agressiva. En el fons, té
mèrit dirigir-se d’aquesta manera
cap a un univers empresarial en què
l’absència d’escrúpols per fer diners
brilla amb la seva màxima esplen-
dor. Per un altre costat, potser, Tre-
ball ens envia un missatge del seu
subconscient, que suggereix que,
quan hi ha problemes, ells aparei-
xen tard. A la plaça de Las Navas del
Poble-sec, a pocs metres de Constru-
mat i de la campanya de denúncia
de Treball, s’han començat unes
obres, de concessió pública, per
construir un pàrquing subterrani.
No hi ha ni un treballador de l’obra
que porti casc, ulleres protectores,
auriculars... No vull ni pensar quins
contractes tenen. ¿Què espera la
Conselleria de Treball per fer una
volta per allà? ¿Que hi hagi un acci-
dent greu per enviar-hi els seus crea-
tius a preparar campanyes encara
més xocants?

‘Morgue’ insuficient
Alfredo Bienzobas
Responsable de Salut Laboral de
la Federació de Construcció i
Fusta de Catalunya

El cartell situat per la Conselleria de
Treball al túnel de comunicació en-
tre els FGC i del metro de la plaça
d’Espanya ha crispat Foment del Tre-
ball. A la patronal no sol agradar-li
que se la retrati sense filtres. Els
agrada el decòrum i la comprensió.
A més, les viudes i els orfes ja cobra-
ran la pensió. Tenint en compte que

el certamen el visiten nombrosos
ciutadans de l’Estat, em pregunto si
els catalans no quedarem com a poc
hospitalaris davant la poca capacitat
de la nostra morgue. Sí que hi caben
els treballadors de la construcció
morts en accident a Catalunya, però,
per ubicar-hi els 299 morts que hi
ha hagut a Espanya només al sector,
en caldrien quatre més d’iguals a la
instal.lada al metro. No vull ni pen-
sar en la nota de premsa que eme-
tria Rosell des de Foment.

INCIDENTS AMB ELS MOSSOS

A la presó per 30 euros
Noman Fortuny
Barcelona

El dia 8, vaig dormir a la comissaria
i no vaig saber el perquè fins a l’en-
demà. Va anar així: a les 20.00 hores,
un mosso em va aturar i em va dir
que hi havia una ordre de recerca i
captura en contra meva. Davant del
meu estupor, em va portar a la tris-
tament famosa comissaria de les
Corts, on vaig pregar una explicació.
La vaig tenir l’endemà al jutjat, des-
prés de passar la nit en una cel.la i
ser tractat com un delinqüent. Re-
sulta que fa dos anys em van jutjar
per ofensa a l’autoritat (vaig qüestio-
nar davant d’un agent el nivell de
les últimes promocions dels mossos)
i vaig ser sancionat a pagar 30 euros.
Dimecres vaig descobrir que havien
anat tres vegades a casa a portar-me
la documentació i que no van deixar
cap avís. Llavors, em van posar en re-
cerca i captura, cosa que va suposar
una de les nits més humiliants de la
meva vida. Sembla que no només el
nivell dels Mossos és cada vegada
més baix, sinó que, a més, el sistema
judicial castiga sense pietat els ciuta-
dans honrats.

OBRA DE TEATRE CENSURADA

Llamàntol maltractat
Àngels López Camps
Barcelona

La Generalitat acaba de prohibir
una obra de teatre perquè s’hi bull
un llamàntol viu, emparant-se en
l’article 6.3 de la llei 22/2003 del 4
de juliol, que prohibeix matar ani-
mals quan es desenvolupin dins
d’un espectacle. Si la llei ho diu així,

tot correcte, però, ¿per què no es
prohibeixen les corrides de toros?
Suposo que no els interessa suspen-
dre-les, ja que els beneficis deuen ser
molt grossos per a les arques auto-
nòmiques. Però és una hipocresia
impressionant, quan, a més, volen
treure les parades d’ocells de la Ram-
bla perquè diuen que pateixen es-
tant engabiats, i no deixen actuar
els animals del circ, i això que allà
no en maten cap.

EL CASINO DE LA RABASSADA

No és el Tibidabo
Josep Darne Sureda
Barcelona

Com a estudiós de la muntanya del
Tibidabo, voldria fer unes aprecia-
cions a la informació La Perla del Me-
diterrani. Les imatges d’aquest his-
tòric documental no corresponen al
Tibidabo, sinó al proper Casino de
la Rabassada, fastuós recinte amb
atraccions inaugurat el 1911 tocant
a la carretera de Sant Cugat, ja dins
del seu terme municipal. Clausura-
des el 1933, destaquen a la pel.lícula
les dues impressionants muntanyes
russes anomenades Water Shute i
Scenic Railway, aquesta última de
gairebé dos quilòmetres de llargada,
amb revolts, desnivells, túnels i cai-
gudes de fins a 25 metres. Respecte
al parc del Tibidabo, aquest no va
disposar d’aquest tipus d’instal.la-
cions fins al 1961, i el 1997 s’hi va
afegir La Mina d’Or aquàtica. L’any
que ve, incorporarà una moderna
muntanya russa semblant a la que
un dia va fer les delícies dels visi-
tants del desaparegut centre d’oci de
Collserola i, sens dubte, tornarà a
ser la perla de les atraccions.

LA GESTA DEL GETAFE

Un vídeo de la victòria
J. L. de P.
Barcelona

A causa del gran interès que va de-
mostrar EL PERIÓDICO al regalar als
lectors el DVD sobre les imatges del
gol de Messi, li pregaria que, per
quedar bé amb l’afició, regalessin la
proesa que ha realitzat el Getafe. Se-
ria d’autèntics senyors, ja que que-
darien bé amb els lectors que fan
col.lecció de grans gestes.


